
Exam content for 3rd quarter 2019 
GRADE 1 ENGLISH PROGRAM 

 

Subject Content 
Thai - เพื่อนรัก เพื่อนเล่น ตอบค ำถำมจำกบทเรียนและเนื้อหำนอกบทเรียน กำรสะกดค ำ แจกลูกค ำ มำตรำตัวสะกดไม่ตรงมำตรำ แม่กด 

และค ำไตรยำงค์อักษรกลำง 
- พูดเพราะ ตอบค ำถำมจำกบทเรียนและเนื้อหำนอกบทเรียน กำรสะกดค ำ แจกลูกค ำ เรียงค ำให้เป็นประโยค แต่งประโยคจำกค ำท่ีมี
พยัญชนะต้นอักษรสูง แม่กก (ไม่ตรงมำตรำ) เครื่องหมำยไม้ยมก (ๆ) 
- เกือบไป ตอบค ำถำมจำกบทเรียนและเนื้อหำนอกบทเรียน กำรสะกดค ำ แจกลูกค ำ เรียงค ำให้เป็นประโยค แต่งประโยคจำกค ำท่ีมี
พยัญชนะต้นเป็นอกัษรต่ ำ และผันวรรณยุกต์อักษรกลำง มำตรำตัวสะกด แม่กบ แม่กน(ไม่ตรงมำตรำ) 

Maths - Length and Mass : Comparing length and height, short/shorter than/shortest (tall/…) 

measuring length and height, comparing mass, measuring mass. 

- Time : Minutes and hours, reading a clock, days of the week and calendar. 

- Numbers to 40 : Counting to 40, adding to 40, comparing and ordering numbers to 40, 

ones and tens (place values). 

Science - Earth Science : What is soil, uses of soil, types of soil, water on earth, the water cycle, how 

people use water, conserving water, objects in the sky, the solar system, people in space. 

Social 

Studies 

- Our World : Places in the world, reading a compass, reading maps and charts, resources, 

environmental conservation. 

History - Changes in the environment , objects , utensils and lifestyles : How nature, homes, 

transport, humans, work, leisure and clothing have changed over time. 

Health 

Education 

- Environmental and emotional health : Going home alone, be aware, should I go with 

them, feelings, how do I feel, in a new place. 

Physical 

Education 

- Swimming : Swimming pool rules, skills used in swimming, benefits of swimming. 

Art - การสร้างสรรค์งานศิลปะ (งานปั้น) วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคกำรปั้นท่ีใช้ในงำนปั้น งำนปั้นรูปแบบต่ำงๆ รูปทรง 3 มิติ (นูนต่ ำ, นูนสูง, 
ลอยตัว) ผลงำนปั้นท่ีได้จำกกำรปั้นรูปทรงเรขำคณิต (บ้ำน ยำนพำหนะ) ผลงำนปั้นท่ีได้จำกกำรปั้นรูปทรงอิสระ (สัตว์ต่ำงๆ) 

Music - บทเพลงกับชีวิต บทเพลงท่ีใช้ในชีวิตประจ ำวัน (เพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบกำรละเล่น เพลงส ำคัญต่ำงๆ) บทเพลงในท้องถิ่น  
ท่ีมำของบทเพลงในท้องถิ่น ควำมน่ำสนใจของบทเพลงในท้องถิ่น เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี 

Thai Dance - นาฏศิลป์ไทยน่าชื่นชม มำรยำทกำรเป็นผู้ชมท่ีดีและสิ่งท่ีตนเองชอบจำกกำรดูหรือร่วมกำรแสดงรวมไปถึงกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย 
ประเภทของกำรร ำ ระบ ำ ฟ้อน เช่น ร ำมโนรำห์ ร ำประเลง ร ำเดี่ยว ร ำคู่ เป็นต้น กำรฟ้อนของทำงภำคเหนือ เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน 
และกำรฟ้อนของทำงภำคอีสำน เช่น ฟ้อนภูไท 

Career - งานประดิษฐ์ ควำมหมำยของงำนประดิษฐ์ ควำมส ำคัญของงำนประดิษฐ์ ประเภทของงำนประดิษฐ์ กำรจ ำแนกประเภทของงำน
ประดิษฐ์ (ของเล่น ของใช้) วัสดุท่ีใช้งำนประดิษฐ์ (กระดำษ ผ้ำ โลหะ แกว้) อุปกรณ์ท่ีใช้งำนประดิษฐ์ และกำรจัดเก็บอุปกรณ์ในงำน
ประดิษฐ์  
(กรรไกร กำว คัตเตอร์ เข็ม ด้ำย) กำรดูแลรักษำของเล่น เช่น กำรดูแลรักษำของเล่นท่ีมีแบตเตอร์รี่ กำรดูแลรักษำของเล่นท่ีท ำงำน
กระดำษ 

Computer - Basic CODE  วิธีกำรเข้ำใช้งำนโปรแกรม CODE วิธีกำรเขียน CODE เบือ้งต้น ค ำสั่งในโปรแกรม CODE.ORG (Repeat, left, right, 
up, down, continue, repeat) กำรออกแบบโปรแกรมเบื้องต้น 

English - Are these his trousers? : [vocabulary: clothing], his/her, These are/ this is, aren't = are not, 

phonics -> the alphabet 

- Where's Grandma? : [vocabulary: rooms in a house], Where's, is he/she, he's,she's, are 

they, they're, is/are, phonics; /sh/. 

- Lunchtime! : [vocabulary: food], I've got/haven't got, phonics; /ch/a or an. 

Chinese - เสื้อผ้าของฉัน เนื้อหำบทท่ี 5, 6 เกี่ยวกับเครื่องแต่งกำย เช่น เสื้อ กำงเกง หมวก รองเท้ำ ถุงเท้ำ ประโยคถำมตอบ เช่น น่ีคืออะไร 
น่ันคืออะไร น่ีคือเสื้อ น่ันคือเสื้อของฉัน ถำมเรื่องอำยุ เช่น เธออำยุกี่ขวบ ฉันอำยุ 7 ขวบ เรื่องตัวเลข 1-10 ประเทศไทย ประเทศจีน 
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกำหลี ค ำศัพท์ท่ีใช้บ่อยในห้องเรียน เช่น สวัสดี สวัสดีคุณครู เข้ำเรียน เลิกเรียน ยืนขึ้น ล ำดับขีด 

 

  



Exam content for 3rd quarter 2019 
GRADE 2 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - นักคิดสมองใส ค ำศัพท์ ควำมหมำย เนื้อเรื่องบทท่ี ๗ สระ เอะ แอะ (มีตัวสะกด) ปริศนำค ำทำย และกำรเขียนเรื่องสั้น 

จำกประสบกำรณ์ 
- โลกร้อน ค ำศัพท์ ควำมหมำย เนื้อเรื่องบทท่ี ๘ สระอัว สระออ สระเออ ค ำท่ีมีพยัญชนะ และสระท่ีไม่ออกเสียง 
- รักพ่อ รักแม่ ค ำศัพท์ ควำมหมำย เนื้อเรื่องบทท่ี ๙ ค ำท่ีมี ฤ ฤๅ มำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด กำรพูดแสดงควำมคิดเห็น 
จำกเรื่องท่ีฟัง กำรพูดสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน กำรพูดขอร้องในโอกำสต่ำงๆ และเล่ำประสบกำรณ์ในชีวิตประจ ำวัน 

Maths - Money : Counting coins and notes. 

- Timstables and Divisions : Timestables and Divisions with numbers 2,3,4,5,10. 

Science - Soil : What is soil? Uses of Soil. Different plants for different soils. 

Social 

Studies 

- Geography : Five themes of Geography: Location, Place, Region, Movement, Human 

Environment Interaction. 

History - Development and Change : Changes to communities, work and jobs, transport, healthcare, 

the internet and technology over time. 

Health 

Education 

- Environmental Health - road safety : Crossing safely,what went wrong, safety rules 1, 

safety rules 2, safety first. 

Physical 

Education 

- Football Passing, dribbling, shooting, equipment used, rules of the game. 

Art - การสร้างสรรค์งานศิลปะ วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคกำรปั้นท่ีใช้ในงำนปั้นและงำนป้ันรูปแบบต่ำงๆ ท่ีเป็นรูปทรง 3 มิติ (นูนต่ ำ, นูนสงู, 
ลอยตัว) วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคกำรพิมพ์ภำพจำกแม่พิมพ์เศษวัสดุและแม่พิมพ์ใบไม้ กำรท ำภำพปะติดจำกกระดำษหนังสือพิมพ์  
งำนโครงสร้ำงเคลื่อนไหว 3 มิติ กังหัน โมบำย 

Music - ร้องและบรรเลง หลักกำรขับร้องสำกล บอกควำมหมำยและควำมส ำคัญของเพลงที่ได้ยิน (เพลงไทย เพลงปลุกใจ เพลงสอนใจ) 

Thai Dance - นาฏศิลป์ไทยน่านิยม มำรยำทกำรปฏิบัติตนเป็นผู้ชมท่ีดีในกำรชมกำรแสดงและกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงรวมไปถึงประโยชน์ท่ีได้รับ
จำกกำรชมกำรแสดง 

Career - งานประดิษฐ์ ควำมหมำยของงำนประดิษฐ์ ประโยชน์ของกำรท ำงำนประดิษฐ์ ประเภทของงำนประดิษฐ์ กำรจ ำแนกประเภทของงำน
ประดิษฐ์ (ของเล่น ของใช้ ของตกแต่ง) วัสดุท่ีใช้งำนประดิษฐ์ (วัสดุสังเครำะห์ วัสดุธรรมชำติ) อุปกรณ์ท่ีใช้งำนประดิษฐ์ และกำรจัดเก็บ
อุปกรณ์ในงำนประดิษฐ์ (กำรตัด กำรติด กำรเย็บปัก กำรเจำะ) 

Computer - Block Programming  : Components of code.org: Workspace, Tool Box, Play Space, Instructions Block Commands: North, 

South, West, East, Sequencing, Repeat Loops. 

English - Weather : Vocabulary: Weather/Weather activities Grammar: What's the weather 

like?/It's.../Put on/Don't put on. 

- Clothes : Vocabulary: Clothes/Time Grammar: What are you wearing?/What's he 

wearing?/I'm/He's wearing... 

- Places : Vocabulary: Places Grammar: Where does he work? / He works in a ... /Does she 

work in a ...? 

Chinese - 颜色 สี บทท่ี 5 (颜色 สี) และบทท่ี 6 (我喜欢红色) ฉันชอบสีแดง ค ำศัพท์ บทสนทนำ รูปแบบประโยค กำรเรียงประโยค  
พินอิน ชื่อเส้น จ ำนวนล ำดับขีด กำรเชิญ และเทศกำล 

 

  



Exam content for 3rd quarter 2019 
GRADE 3 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - คิดไปรู้ไป ค ำท่ีมีเครื่องหมำยทัณฑฆำต (ตัวกำรันต์) กำรเล่ำเรื่องจำกกำรฟังและกำรอ่ำน ค ำนำม กำรพูดและกำรเขียนบรรยำย 

- ส่งข่าว เล่าเรื่อง ค ำสรรพนำม กำรเขียนจดหมำยลำป่วย ลำกิจ 
- ประชาธิปไตยใบเล็ก ค ำกริยำ ค ำท่ีใช้ -ำ และ - ัม ค ำท่ีใช้ ใ ไ ไ-ย และ – ัย 

Maths - Money : Thai Baht related vocabulary; Addition and Subtraction of Thai Money; Word 

Problems involving money and prices; 

- Time : Adding and subtracting time; Time related vocabulary; Time conversions; 

Science - Forces and Motion : Forces and Motion vocabulary; Understanding size, weight, mass. 

Natural Forces used to create electricity; 

Social 

Studies 

- What Goods and Services are Related to Us : Basic economics vocabulary; Types of 

goods and services; Rules for spending, saving, and paying taxes; 

History - Settling and Development : Social and technological developments, changes to and 

comparisons of communities. 

Health 

Education 

- Emotional Health : I do not agree, would you get angry, what started it, resolving 

conflicts, no more conflicts. 

Physical 

Education 

- swimming : Standard strokes learned in swimming, order of learning strokes, skill used in 

swimming. 

Art - พื้นฐานงานศิลป์ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงำนปั้น เทคนิควิธีกำรปั้นผลงำนนูนต่ ำ นูนสูง และลอยตัว วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรพิมพ์ภำพ 
แม่พิมพ์ท่ีมำจำกวัสดุสังเครำะห์และวัสดุจำกธรรมชำติ 

Music - ฟังเพื่อรู้ บทบำทหน้ำท่ีของเพลง (เพลงชำติ เพลงสรรเสริญพระบำรมี เพลงประจ ำโรงเรียน) ดนตรีในชีวิตประจ ำวัน 
Thai Dance - สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว กำรเคลื่อนไหวในสถำนกำรณ์สั้นๆ และสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้ กำรแสดงร ำวงมำตรฐำน (เพลงงำมแสง

เดือน) กำรเคลื่อนไหวประกอบเพลงพระรำชนิพนธ์ (เพลงใกล้รุ่ง) 
Career - กินดีอยู่ดี กำรเก็บอำหำรแห้ง และอำหำรสด กำรถนอมอำหำร (กำรดอง กวน เชื่อม ตำกแห้ง) อนำมัยในกำรประกอบอำหำร 
Computer - Scratch Animation : How To Use Scratch Website, Components of Scratch, Choose a Sprite, Choose a Backdrop, Start, 

Stop CODES: Motion Sounds Events Control Looks. 

English - Place to go : Locations vocabulary; Time comparison with always, sometimes, never; 

- I'd like a melon : Food Vocabulary; Understanding shopping situations; 

- The fastest animal in the world : Vehicle vocabulary; Object comparison with-est words; 

Chinese - วัน เวลา ค ำศัพท์บทท่ี 5, 6 กำรเขียนพินอิน รูปแบบกำรแต่งประโยค บทสนทนำจำกค ำศัพท์บทท่ี 5 และ 6 ล ำดับขีด กำรแปล
ค ำศัพท์ จำกจีนเป็นไทย เรื่องเดือนของจีนและไทย วันเวลำและสัปดำห์ 

 

  



Exam content for 3rd quarter 2019 
GRADE 4 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - สนุกสนานกับการเล่น ค ำศัพท์ เน้ือเรื่อง สนุกสนำนกับกำรเล่น ประโยคสำมัญ (ส่วนประกอบของประโยค ประโยค ๒ ส่วน 

ประโยค ๓ ส่วน) กำรเขียนจดหมำย ส่วนประกอบของจดหมำย เขียนจดหมำยตำมรูปแบบ เขียนจดหมำยกิจธุระ เขียนจดหมำย
ส่วนตัว 
- ภูมิใจมรดกโลก เรื่อง เจ้าจิ้งจอกหลอกอีกา ค ำศัพท์ เนื้อเรื่อง ภูมิใจมรดกโลก ดรุณศึกษำเรื่อง เจ้ำจิ้งจอกหลอกอีกำ (บทท่ี 42) 
กำรบันทึกควำมรู้จำกกำรอ่ำน กำรฟัง และกำรพูด กำรเขียนย่อควำม 
- น้้าผึ้งหยดเดียว เรื่อง นิยาย ยายกับตา ค ำศัพท์ ควำมหมำย เน้ือเรื่อง น้ ำผึ้งหยดเดียว กำรโฆษณำ ค ำขวัญ ค ำแนะน ำ อักษรย่อ 
ดรุณศึกษำเรื่อง นิยำย ยำยกับตำ (บทท่ี 25) 

Maths - Rectangles and Squares : Properties of rectangles and squares, finding unknown sides 

and angles. 

- Perimeter and Area : Calculating the perimeter and area of squares and rectangles, 

solving word problems. 

Science - Weather and Climate : Vocabulary, The Water Cycle, Factors affecting climate, 

Measuring weather, The structure of the Earth, Landforms, Rock types and formation,  

Soil types and layers, Weathering, erosion and deposition. 

Social 

Studies 

- Geography : Vocabulary, Features of maps, Types of photograph, Landscapes in 

Thailand, Occupations and Houses in Thai landscapes, Human and natural changes to 

environments, Conservation. 

History - Settling and Development : Prehistoric age including hunter-gatherers, historic age 

including development of the alphabet and human development. 

Health 

Education 

- Environmental health : Being wise about water, dangerous water, safety at the pool, fire 

hazards in your home, Is your home fire safe, fire strikes. 

Physical 

Education 

- Exercise classes : Yoga, Aerobic dance, Circuit training, Movements, Poses, Benefits of 

exercise classes. 

Art - สร้างสรรค์งานศิลป์ วัสดุอุปกรณ์ในกำรวำดภำพระบำยสี กำรวำดภำพโดยใช้กำรจัดระยะ ควำมลึก น้ ำหนัก แสงเงำของภำพ 
เปรียบเทียบควำมรู้สึกท่ีถ่ำยทอดผ่ำนผลงำนทัศนศิลป์ วัสดุอุปกรณ์ในกำรพิมพ์ภำพ ขั้นตอนในกำรพิมพ์ภำพ 

Music - ประเภทของเครื่องดนตรีสากล ประเภทของเครื่องดนตรีสำกล กำรใช้และเก็บเครื่องดนตรีอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย เครื่องหมำย
และสัญลักษณ์ทำงดนตรี 

Thai Music - ทฤษฎีดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยประเภทต่ำงๆ โครงสร้ำงโน้ตเพลง โครงสร้ำงบทเพลง รูปแบบท ำนองจังหวะเพลงไทย 
ควำมสัมพันธ์ของวิถี-ชีวิตกับผลงำนดนตรี กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมทำงดนตรี 

Career - งานประดิษฐ์สร้างอาชีพ ควำมหมำยและควำมส ำคัญของอำชีพ งำนประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย ของใช้ ของเล่น ของตกแต่ง วัสดุและ
อุปกรณ์งำนประดิษฐ์ 

Computer - Programming with Scratch Program  : ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch, ค ำสั่งพื้นฐำน (costumes, sprite, stage, 
move, control, looks, wait), home and insert menu, กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้น, shortcut key ในโปรแกรม Scratch 

English - Fun and Fantasy : Unit vocabulary , Possessive Pronouns, Past Simple Tense. 

- Clues and Crimes : Unit vocabulary, The Past Progressive Tense ,Reading. 

Chinese - ความสามารถ ค ำศัพท์ ตัวสะกดพินอิน ควำมหมำยค ำศัพท์ ประโยคจีน ประโยคพินอิน บทสนทนำ เติมค ำในประประโยค  
ตอบค ำถำม ชื่อเส้นขีด จ ำนวนล ำดับขีด แต่งประโยค 

 

  



Exam content for 3rd quarter 2019 
GRADE 5 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ เนื้อเรื่อง ค ำศัพท์ กำรคิดวิเครำะห์ในกำรรับสำรและกำรพูด กำรเขียนแสดงควำมคิดเชิงวิเครำะห์ กำรเขียน

เรียงควำม ค ำรำชำศัพท์ ค ำสุภำพ 
- ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เน้ือเรื่อง ค ำศัพท์ กำรเขียนจดหมำยถึงพ่อแม่ ญำติผู้ใหญ่ ค ำขวัญ กำรพูดรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง 
กำรดูและกำรสนทนำ 
- คบพาล พาลพาไปหาผิด เน้ือเรื่อง ค ำศัพท์ ส ำนวน สุภำษิต กำรเลือกหนังสืออ่ำน โครงงำน พจนำนุกรม กำรเขียนบันทึก 
จำกกำรอ่ำน 

Maths - Parallelogram, Rhombus, Trapezium and Kite : Identifying quadrilaterals, properties of 

quadrilaterals. 

- Perimeter and Area of Quadrilaterals : Calculating perimeter and area of quadrilaterals, 

solving word problems. 

- Triangles : Identifying triangles, properties of triangles, finding unknown sides and angles 

of triangles, calculating perimeter and area of triangles. 

Science - Space : Vocabulary, Earth's rotation and orbit, The hemispheres, The moon, Stars and 

constellations. 

- Weather and Climate : Vocabulary, Processes in the Water Cycle, Clouds, Precipitation, 

Wind, Temperature and Humidity, Fog and Dew. 

Social 

Studies 

- Geography : Vocabulary, Latitude and Longitude, Types of Map, Features of Maps, 

Cardinal and ordinal directions, Geography of Thailand and regional features. 

History - Foreign Influence on Thailand : The influence of India, China, Western and Foreign 

countries on Thailand 

Health 

Education 

- Environmental and emotional health : Understanding diseases, don't let them spread, 

keep our air clean, green planet project. 

Physical 

Education 

- Swimming : Freestyle technique, diving technique, types of floating, benefits of floating 

Art - สร้างสรรค์งานศิลป์ ประติมำกรรม (งำนป้ัน) ลักษณะของวัสดุและอุปกรณ์ ประเภทของงำนป้ัน นูนต่ ำ นูนสูง ลอยตัว ภำพพิมพ์  
วัสดุจำกธรรมชำติและวัสดุสังเครำะห์ 

Music - ประเภทของวงดนตรี ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทต่ำงๆ ประเภทของเครื่องดนตรีท่ีใช้ในวงดนตรีประเภทต่ำงๆ ลักษณะกำร
บรรเลงเพลงของวงดนตรีประเภทต่ำง เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ทำงดนตรี 

Thai Music - ทฤษฎีดนตรีไทย ลักษณะของเสียงนักร้องกลุ่มต่ำงๆ เสียงของวงดนตรีประเภทต่ำงๆ กำรสื่ออำรมณ์ของบทเพลงด้วยองค์ประกอบ
ดนตรเีครื่องหมำยและสัญลักษณ์ของดนตรีไทย กำรสร้ำงสรรค์เสียงประกอบกำรเล่ำเรื่อง กำรสร้ำงสรรค์ประโยคเพลงถำมตอบ  
ดนตรีกับงำนประเพณีและคุณค่ำของดนตรีจำกแหล่งวัฒนธรรม 

Career - อาหารและโภชนาการ ประโยชน์ของสำรอำหำร ควำมส ำคัญ ประโยชน์ของวิตำมินต่ำงๆ กำรประกอบอำหำรตำมหลักอำหำร 5 หมู่ 
Computer - Basic micro controller (LED) : Parts of Arduino UNO board and Basic components. 

English - On the ocean waves : Vocabulary "On the ocean waves", Past Progressive, Reading. 

- Let's cook! : Vocabulary "Let's cook!", Quantifiers, Adverbs : adjective+ ly. 

Chinese - 场所 สถานที่ ล ำดับขีด ค ำสั่งในห้องเรียน กำรสะกดพินอิน ควำมหมำยของค ำศัพท์และประโยค ตอบค ำถำมจำกบทสนทนำ 
วิเครำะห์เน้ือเรื่องท่ีอ่ำน เขียนค ำศัพท์จำกรูปภำพ เติมค ำลงในประโยค และแต่งประโยคจำกค ำศัพท์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exam content for 3rd quarter 2019 
GRADE 6 ENGLISH PROGRAM 

 

      Subject Content 
Thai - ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน อ่ำนเรื่องแล้วจับใจควำมส ำคัญจำกเน้ือเรื่องนอกบทเรียน โวหำร ควำมหมำยของประโยค กำรอ่ำนค ำสั่ง  

ค ำคล้องจอง กำรอ่ำนงำนเขียนเชิงอธิบำย 
- ช้อนกลางสร้างสุขภาพ อ่ำนเรื่องแล้วจับใจควำมส ำคัญจำกเน้ือเรื่องนอกบทเรียน เครื่องหมำยวรรคตอน อักษรย่อ ย่อควำม 
แผนภำพโครงเรื่อง/ควำมคิด กำรพูดแสดงควำมคิดเห็นเชิงวิจำรณ์/พูดปฏิเสธ/พูดโต้แย้ง 
- สวยร้ายสายลับ อ่ำนเรื่องแล้วจับใจควำมส ำคัญจำกเนื้อเรื่องนอกบทเรียน กำรอ่ำนแผนท่ี/แผนผัง กำรอ่ำนโฆษณำ กำรพูดโต้วำที/ 
พูดรำยงำน/พูดต่อรอง 

Maths - Three-Dimensional Figures : Identifying 3D shapes, properties of 3D shapes, identifying 

nets of 3D shapes. 

- Volume and Capacity of Three-Dimensional Figures : Calculating volume and capacity 

of 3D shapes, solving word problems. 

Science - Matter and Substances : Vocabulary, States/Phrases of Matters, Physical properties of 

Matter, Physical and Chemical Changes, Mixtures and Solutions. 

- Electricity : Vocabulary, Parts of an atom, What is electricity?, Conductors and 

Insulators, Electrical Circuit, Electromagnets. 

Social 

Studies 

- Geography : Vocabulary, Types of Geographic tools, Geography of Thailand and 

regional features, Natural Disasters, The transformation of Thailand over time. 

History - Our Neighbors (ASEAN) : Formation, purpose and benefit of ASEAN, Political, social 

and economic climate in Laos, Myanmar, Cambodia and Malaysia. 

Health 

Education 

- Emotional Health : What gets to you, stressed out, make stress work for you, resisting 

peer pressure, wise choices. 

Physical 

Education 

- Archery : Parts of the bow and arrow, scoring system, safety rules, technique, nocking, 

shooting. 

Art - สร้างสรรค์งานศิลป์ แผนผังและแผนภำพ งำนจิตรกรรม 2 มิติ และ 3 มิติ จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสำกล งำนประติมำกรรม   
(งำนป้ัน) วัสดุอุปกรณ์ของงำนประติมำกรรม ประเภทงำนประติมำกรรม 

Music - เพลงน่าฟัง กำรบรรยำยควำมรู้สึกและกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีมีต่อบทเพลง หลักกำรวิเครำะห์บทเพลง ควำมส ำคัญของ
องค์ประกอบดนตรี กำรวิเครำะห์คุณภำพเสียงในบทเพลง อ่ำน เขียนโน้ตดนตรีสำกล ท ำนองง่ำยๆ 

Thai Dance - นาฏศิลป์สร้างสรรค์ กำรออกแบบเครื่องแต่งกำยและอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง กำรปฏิบัติและประดิษฐ์ท่ำประกอบ (เพลงปลุกใจ  
เพลงเรำสู้) กำรแสดงร ำวงมำตรฐำน (เพลงคืนเดือนหงำย) 

Career - อาหารและโภชนาการ กำรรับประทำนอำหำรท่ีเหมำะสมกับวัย ลักษณะของสำรปนเปื้อนในอำหำร ประโยชน์และโทษของสำร
ปนเปื้อนในอำหำรต่ำงๆ วิธีกำรถนอมอำหำร 

Computer - Basic micro controller (LDR) : Basic components of LDR project, Electronic circuits of LDR, LDR programming. 

English - Fantastic Friends : Present Perfect Progressive, Comparative Adverbs, Reflexive 

Pronouns, Vocabulary. 

- Show Time & Fantastic Friends. : Reading Sentence Building - Present Perfect 

Progressive, Question Writing with have/has. 

Chinese - ธรรมชาติ ค ำศัพท์ ล ำดับขีด บทสนทนำภำษำจีน ค ำถำมจำกกำรอ่ำนเน้ือเรื่อง กำรแต่งประโยค 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


